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REGULAMIN
dot. danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016) w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO", Szkoła
Języków Obcych "Pandy" informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych oraz przysługujących Pani/Pana prawach z tym
związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
Jeśli

ma

Pan/Pani

pytania

dotyczące

sposobu

i

zakresu

przetwarzania Pan/Pani danych przez bank, a także przysługujących
Panu/Pani uprawnień prosimy o kontakt z naszą S.J.O. "Pandy" ul.
Kościuszki 13 (IIp.), 99-300 Kutno, pisemnie lub telefonicznie 24-254-88-66
(w godz. popołudniowych) lub drogą elektroniczną na adres zamieszczony na
naszej stronie internetowej www.pandy.com.pl
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FORMULARZ INFORMACYJNY
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych
Szkoła Języków Obcych PANDY s.c.
99-300 Kutno, ul. Kościuszki 12
NIP 775-11-32-616, REGON 610258396
Dane kontaktowe
Z administratorem danych osobowych można kontaktować się za
pośrednictwem maili lub telefonicznie nr +48 24 254 88 66 (w godz.
popołudniowych) lub pisemnie na adres szkoły.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna
Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy
świadczenia usług – podstawą prawną jest niezbędność wykonania
umowy usług (art. 6, ust. 1, lit. b, RODO), ewentualnie w celu
dochodzenia roszczeń związanych z zawartą przez Pana/Panią umową
– świadczonymi usługami - podstawą prawną przetwarzania danych
jest niezbędność przetwarzania danych osobowych do realizacji
prawnie uzasadnionego interesu administratora jak uzasadniona
możliwość dochodzenia roszczeń (art. 6, ust. 1, lit. f, RODO),
Okres, przez który dane będą przechowywane
Pan/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu
przedawnienia roszczeń z tytułu umowy (świadczenia usług lub do
momentu
wygaśnięcia
obowiązku
przechowywania
danych
wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku
przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.
Odbiorcy danych
Pan/Pani dane osobowe mogą być przekazywane tylko:
1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania
publiczne lub działającym na zlecenia organów władzy publicznej w
zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa,
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2. w przypadku naruszenia umowy lub gdy będą wymagały tego
przepisy można będzie udostępnić państwa dane osobowe organom
wymiaru sprawiedliwości.
Przekazywanie danych osobowych poza EOG
Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane do odbiorców
znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym.
Prawa osoby, której dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych
oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcie lub ograniczenia
przetwarzania.
Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową,
świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne – bez
podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie
umowy/świadczenia usług.
W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane osobowe
Szkoła Języków Obcych "Pandy" s.c. dokłada wszelkich starań, aby
zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej
ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym
ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem zgodnie ze wszystkimi
obowiązującymi przepisami.
Administrator

